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ABSTRAK

Dalam  dunia  usaha,  investor  memerlukan  informasi  keuangan  dalam
meningkatkan keuntungan atas  investasi  yang  ditanamkan  ke dalam suatu perusahaan
dengan melihat laporan keuangan perusahaan sebagai hasil kinerja manajemen. Semakin
tinggi kinerja, semakin tinggi hasrat investor menanamkan dananya ke dalam perusahaan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan 155 perusahaan industri yang
terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan pengamatan tahun 2002. Analisis penelitian ini
menggunakan  analisa  regresi  dengan  variabel  ROI,  harga  saham,  EPS  (Earning  per
share), DPS (Dividend per share), laba bersih, ROE (Return on Equity) dan PER (Pricing
Earning Ratio).

Hasil  analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  return  on  investment
menunjukkan  hubungan  yang  lemah  sebesar  23,3%  dan  bersifat  signifikan  dengan
variabel harga saham, EPS dan DPS. Dengan harga saham, EPS dan DPS yang cukup
tinggi akan memudahkan investor menanamkan dananya ke perusahaan.
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1. PENDAHULUAN

Pasar  modal  merupakan  tempat  menghimpun  dana-dana  masyarakat  dan

disalurkan dalam kegiatan yang lebih produktif sebagai sumber pembiayaan yang mudah,

murah dan cepat bagi dunia usaha dan mendorong pembangunan nasional. Serta sebagai

pendorong  terciptanya  kesempatan  berusaha  dan  kesempatan  bekerja  dalam

mengalokasikan sumber-sumber produksi dan sebagai alternatif bagi para pemodal. Pasar

modal  juga menambah dana perusahaan yang vital untuk keperluan kelangsungan hidup

perusahaan yang ditunjukkan dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan (IAI, 1999) yang dihasilkan oleh akuntan sebagai penyedia

informasi  yang  menyangkut  posisi  keuangan,  kinerja  dan  perubahan  posisi  keuangan

serta bermanfaat  sebagai pengambilan keputusan ekonomi.  Pengambilan keputusan ini

(Hwihanus,  1997)  bagi  manajemen  adalah  (1)  mengukur  tingkat  biaya  dari  berbagai

kegiatan perusahaan; (2) menentukan efisiensi tiap bagian, proses dan derajat keuntungan

yang  dicapai;  (3)  menilai  dan mengukur  hasil  kerja  tiap  individu yang  telah diserahi
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wewenang dan tanggung jawab dan (4) menentukan perlu tidaknya digunakan kebijakan

atau prosedur yang baru dalam mencapai hasil yang lebih baik.

Investor yang menanamkan dananya ke suatu perusahaan pasti melihat potensi

perusahaan dalam menghasilkan laba. Tujuannya adalah agar investor dapat menyalurkan

keuangannya  sebagai  investasi  dan  memperbesar  keuntungan  (capital  gain)  dengan

memperhitungkan tingkat pengembalian atas investasi yang telah dilakukan (Return on

Investment).  Semakin  tinggi  ROI  yang  dihasilkan  semakin  besar  keuntungan  yang

diharapkan investor atas kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.

Penelitian ini  membahas  mengenai  faktor-faktor  apa saja  yang  mempengaruhi

Return on Investment pada perusahaan industri  yaitu  harga saham,  EPS (Earning per

share), DPS (Dividend per share), laba bersih, ROE (Return on Equity) dan PER (Pricing

Earning Ratio).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pasar Modal

Pasar  Modal   (Hwihanus,  2005)  sebagai  sarana  mempertemukan  penjual  dan

pembeli  dana  yang  berbentuk  efek.  Pasar  modal  (Rosenberg,1993),  adalah  tempat

membeli  dan menjual  saham dan bertujuan untuk  memperoleh  laba.  Pemasaran  surat

berharga  dipengaruhi  informasi  pelaku  investasi  yang  merupakan  unsur  penting  bagi

dunia usaha. Informasi tersebut adalah, faktor fundamental yang mengambarkan keadaan

perusahaan  dan  faktor  tehnis  yang  mengambarkan  pasaran  suatu  efek  dan  faktor

lingkungan,  sosial  dan  politik.  Jenis  instrumen  yang  diperdagangkan  adalah  saham,

obligasi, sekuritas penyertaan dana dan sekuritas kredit (Estik, 2004). Sedangkan fungsi

dari pasar modal (Hwihanus, 2002) adalah (a) sebagai alternatif penghimpun dana; (b)

sebagai alternatif investasi bagi para pemodal; (c) memungkinkan terjadinya alokasi dana

yang efisien dan (d) mendorong laju perekonomian suatu negara.

2.2 Saham

Saham (Widoatmojo, 1996) merupakan surat pengakuan kepemilikan perusahaan

secara individu maupun grup.  Dengan memperjual  belikan saham,  akan terjadi  selisih

harga  yang  disebut  dengan agio/disagio  saham,  capital  gain atau  capital  loss.  Selain

selisih harga dari penjualan, maka pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari

perusahaan karena perusahaan akan membagikan labanya sesuai dengan keputusan Rapat
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Umum Pemegang Saham (RUPS) berupa dividen dalam bentuk dividen tunai dan dividen

saham.

2.3 Earning Per Share (EPS)

Sasaran  setiap  manajemen  suatu  perusahaan  pasti  mempunyai  tujuan  dalam

mengoperasionalkan  perusahaan  yaitu  untuk  mendapatkan  laba  atau  selisih  yang

membandingkan  perhitungan  pendapatan  dan  beban-beban  yang  terjadi  dalam  satu

periode akuntansi. Dari setiap keuntungan yang diperoleh manajemen, para investor akan

berminat sekali bila laba yang diterima perusahaan dapat diproyeksikan pada Earning per

share (EPS) merupakan keuntungan yang diperoleh perusahaan atas hasil operasional dan

dibandingkan dengan jumlah lembar saham yang beredar.

Berbagai  studi tentang laba banyak dijumpai pada beberapa peneliti  (Ball and

Brown, 1968; Foster, Olsen dan Shevlin, 1984; Ou dan Penman, 1989; Beaver 1989; Ou

1990; Easton, Harris dan Ohlson, 1992) yang menyatakan sangat diperlukan perusahaan

dalam  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Bahkan  laba  juga  dapat  dilakukan  sebagai

prediksi  kinerja  perusahaan  pada  masa  mendatang  dalam  pengambilan  keputusan

manajemen  (Ball  dan  Watts,  1972,  Brown dan Rozeff,  1978;  Ou,  1990;  Khotari  dan

Sloan, 1992; dan Hwihanus, 2004).

2.4 Return on Investment (ROI)

Return  on  investment merupakan  pengukuran  kemampuan  perusahaan  dalam

menghasilkan keuntungan atas sejumlah keseluruhan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi

ROI  akan  semakin  baik  bagi  perusahaan  di  dalam pengelolaan  aktiva  dalam rangka

memperoleh laba.  ROI juga sebagai perbandingan antara  net operating income dengan

net operating asset atau ROI ditentukan atas operating asset turn over dikalikan dengan

profit  margin.  ROI  menyatakan  ROI  is  probably  the  most  widely  used  accounting

technique for evaluating.

Demikian  juga  kegunaan  ROI  sebagai  (1)  prinsipel  yakni  sifatnya  yang

menyeluruh  dan  mengukur  efisiensi  modal,  (2)  mengukur  efisiensi  divisi  atau  bagian

dengan mengalokasikan semua biaya dan modal, (3) mengukur profitabilitas dari produk

yang dihasilkan perusahaan dan (4) pengontrol dan perencanaan perusahaan sebagai dasar

pengambilan keputusan perusahaan apabila akan melakukan ekspansi.
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Banyak  penelitian  tentang  ROI  yang  telah  dilakukan  diantaranya  Mustikasari

(1999) menyatakan bahwa ROI sangat tepat digunakan untuk menilai prestasi dan untuk

mempertahankan  nilai  ROI  diperlukan  Residual  Income (RI)  sebagai  pengurang

kelemahan  ROI.  Stirman  (1999)  menyatakan  bahwa  ROI  penting  untuk  mengukur

efektivitas operasional perusahaan dan untuk memperbesar ROI kebijakan investasi harus

dijalankan dengan hati-hati dan dengan perhitungan.

2.5 Dividend Per Share (DPS)

Dividen per share (Herfert, 1997) merupakan dividen yang diumumkan kepada

publik  atas  dasar  per  lembar  saham  oleh  dewan  direktur  perusahaan  yang  dipilih

pemegang saham.  Dividen ini didasarkan atas laba yang diperoleh perusahaan dengan

kebijakan dividen yang dinyatakan dengan satuan mata uang tertentu.

2.6 Return on Equity (ROE)

Return  on  equity merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk

mengukur tingkat hasil investasi yang dilakukan investor dengan membandingkan antara

laba bersih dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dengan

modal sendiri untuk menghasilkan laba bersih. Artinya dengan rasio ini investor dapat

mengukur  tingkat  keuntungan  suatu  perusahaan  dibandingkan  dengan  modal  sendiri.

ROE juga digunakan mengukur efisiensi penggunaan modal  sendiri yang dioperasikan

dalam perusahaan.  Semakin  besar  return  on  equity,  semakin  besar  pula  kemampuan

perusahaan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik modal dan sebaliknya.

Dengan demikian investor menganggap bahwa perusahaan telah menggunakan modalnya

dengan  seefisien  dan  seefektif  mungkin  yang  akan  memberikan  jaminan  dalam

memperoleh laba yang diharapkan.

2.7 Price Earning Ratio (PER)

PER (Husnan 1996) adalah rasio yang membandingkan antara harga saham dan

laba  per  lembar  saham yang  diperoleh  pemilik  perusahaan  (disajikan  dalam  laporan

keuangan).  Angka PER merefleksikan antusiasme investor terhadap suatu jenis saham

dibandingkan  dengan  saham  lain  secara  keseluruhan,  sehingga  PER  yang  tinggi

menggambarkan bahwa daya beli pasar terhadap saham tersebut juga tinggi.
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2.8 Hipotesa

Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi return on investment (ROI)

2. Adanya  peranan  antar  variabel  yang  satu  dengan  lain  dalam  mempengaruhi

return on investasi (ROI)

3 METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat studi empirik yang kasuistik dimana pertama, peneliti tidak

memiliki  pengaruh  kekuatan  untuk  mempengaruhi  informasi  laporan  keuangan  dan

kedua,   informasi  keuangan  bersifat  historis.  Peneliti  menggunakan  analisa  regresi

berganda  dalam pengamatannya  terhadap faktor-faktor  yang  mempengaruhi  return on

investment (ROI) 

3.1 Sumber data

Penelitian menggunakan data sekunder seluruh perusahaan industri  yang terdaftar

dalam Bursa Efek  Jakarta  sebanyak  155 perusahaan dengan periode pengamatan

tahun 2002.

3.2 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini mengidentifikasikan variabel-variabel yang digunakan:

1. Variabel tergantung adalah return on investasi 

2. Variabel bebasnya adalah harga saham, EPS (Earning per share), DPS (Dividend

per  share),  laba  bersih,  ROE (Return  on  Equity)  dan  PER (Pricing  Earning

Ratio).

3.3 Analisis data

Dalam menganalisa data, menggunakan analisa regresi

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e

Dimana:

Y = return on investment (ROI)

b = koefisien regresi

X1 = harga saham

X2 = dividend per share (DPS)

X3 = laba

X4 = earning per share (EPS)
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X5 = return on equity (ROE)

X6 = pricing earning ratio (PER)

e = variabel error

         

4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam menentukan  hipotesa  yang  telah  disajikan  diatas,  dilakukan  pengujian

regresi  mengenai  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  return  on  investment  (ROI)  yaitu

dengan:

4.1 Pengujian Serentak

Dari hasil analisa regresi, persamaannya adalah:

Y   = 2,595 – 1,21E-03X1 + 2,621E-02X2 - 2,767E-02X3 + 2,274E-06X4 + 6,380E-

03X5 +1,404E-02X6 + e

Tabel 1
Pengujian Serentak

Unstandardized

Coefficients (B)

Std. Error Standardized

Coefficients (Beta)

t Signifikan

 (Constant) 2,595 2,177  1,192 ,235
 Harga Saham (X1) -1,210E-03 ,000 -,317 -3,384 ,001

 EPS (X2) 2,621E-02 ,004 ,768 6,442 ,000
 DPS (X3) -2,767E-02 ,009 -,284 -2,946 ,004

 Laba Bersih (X4) 2,274E-06 ,000 ,046 ,604 ,547
 ROE (X5) 6,380E-03 ,006 ,084 1,138 ,257
 PER  (X6) 1,404E-02 ,038 ,026 ,366 ,715

       Dependent Variable: return on investment (ROI)

      Adjst R2 = 0,233        Rsquare = 0,263

      F Change = 8,803      Sig. F Change = 0,000

      Sumber: Data diolah

Berdasarkan  pengujian  di  atas,  diketahui  bahwa  return  on  investasi (ROI)

dipengaruhi oleh berbagai faktor dan ditunjukkan sangat signifikan dengan P-value

sebesar 0,0000. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi  return on investment

(ROI) ditunjukkan sangat lemah dengan koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar

23,3% dan  ada  76,7% faktor-faktor  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian  ini.

Pengujian diatas menunjukkan adanya variabel yang signifikan yaitu harga saham,
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4.2 Pengujian parsial dominan yang signifikan

Dari  pengujian  diatas  secara  serentak,  dilakukan  pengujian  lebih  lanjut  dengan

menguji pada variabel yang dominan signifikan terhadap earning per share dengan

persamaannya dan data ada pada tabel 2:

 Y = 2,856 – 1.723E-02X1 + 1.082X2 – 318.754X3 + 2.001E-04X4 + 6.989X5 – 

0.301X6 + 6.402E-02X8

Tabel 2
PengujianSecara Parsial

Unstandardized

Coefficients (B)

Std.

Error

Standardized

Coefficients (Beta)

T Sig.

 (Constant) 2,856 2,117  1,349 ,179
 Harga Saham (X1) -1,172E-03 ,000 -,307 -3,385 ,001
 EPS (X2) 2,577E-02 ,004 ,755 7,087 ,000
 DPS (X3) -2,685E-02 ,009 -,275 -2,971 ,003

            Sumber: Data diolah

Dependent Variable: return on investment (ROI)

      Adjst R2 = 0,240           Rsquare = 0,254

     F Change = 17,168       Sig. F Change = 0,000

Berdasarkan  data  Tabel  2  diketahui  seluruh  variabel  yaitu  faktor-faktor  yang

mempengaruhi  return on investment  (ROI) menunjukkan signifikan yaitu pada P-

value sebesar 0.000. Hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi ROI menunjukkan

kuat  (Adjst R2)  sebesar  24%  dan  masih  ada  variabel-variabel  lain  yang  tidak

dilakukan  penelitian  sebesar  76%.  Sedangkan  semua  variabel  yang  diujikan

menunjukkan sangat signifikan dengan tingkat keyakinan 5%. 

4.3 Pembuktian Hipotesa

Pengujian hipotesa yang dipaparkan dalam analisa adalah:

1. Setelah dilakukan pengujian serentak menunjukkan tingkat signifikansi P-value

sebesar  0.000  yang  menyatakan  bahwa  variabel-variabel  tersebut  mempunyai

hubungan dengan ROI sehingga menerima Ha dan menolak Ho.
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2. Dalam  peranan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ROI  secara  serentak  antar

beberapa variabel yang ditunjukkan dengan adanya R2 datas 0.5 kecuali laba bersih,

ROE dan PER sebesar 25% mempunyai  pengaruh yang lemah terhadap ROI dan

dengan demikian menerima Ha dan menolak Ho.

4.4 Pembahasan

Hasil analisis dan pengujian hipotesa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi

return on investment menunjukkan hubungan yang lemah yang ditandai dengan Adjusted

R Square sebesar 23,3% atas variabel yang dilakukan penelitian dan masih ada variabel

lain  yang  tidak  dilakukan  penelitian  sebesar  76,7%.  Sedangkan  sifat  dari  pengujian

menunjukkan  adannya  signifikansi  antara  variabel  yang  diteliti  terhadap  ROI  yang

ditunjukkan P-value sebesar 0,000 yang ditunjukkan dalam tabel diatas.

Dalam penentuan ROI bagi  para  investor  ini  sangat  penting,  dimana  semakin

tinggi  ROI  yang  diperoleh  perusahaan semakin  tinggi  pula  nilai  investasi  yang  akan

ditanamkan  diperusahaan.  Agar  invetor  tertarik,  manajemen  harus  mengefektifkan

seluruh aktivanya dalam pengoperasian perusahaan. Untuk dapat melihat ROI yang baik,

investor  selalu  memperhatikan  turnover dari  operating  asset dan  profit  margin yang

dihasilkan.

Selain memperhatikan diatas,  para  investor  perlu memperhatikan  faktor-faktor

lain yang sesuai dengan penelitian ini yang mempengaruhi ROI adalah harga saham, EPS

dan  DPS  yang  ditunjukkan  signifikan  dibawah  0,05.  Harga  saham yang  tinggi  akan

menambah  keyakinan  perusahaan  bahwa  perusahaan  tersebut  dapat  dipertanggung

jawabkan kinerjanya atas dana yang ditanamkan investor demikian juga EPS dan DPS.

Investor juga perlu mencari informasi lain yang mempengaruhi ROI selain dari penelitian

diatas agar dapat digunakan sebagai acuan bagi para investor mencari informasi untuk

menanamkan dananya ke dalam suatu perusahaan.

5 KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini:

1. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  return  on  investment  (ROI)  ditunjukkan sangat

signifikan pada harga saham, EPS dan DPS yang mempunyai pengaruh pada ROI. 
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2. Para investor harus memperhatikan faktor-faktor lain selain dari variabel yang telah

dilakukan penelitian agar para investor mempunyai  keyakinan dalam menanamkan

dananya  pada  suatu  perusahaan  yang  bisa  mempertanggung  jawabkan  kinerjanya

dihadapan para investor.
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